
867 קפד משנה כסף ב א פרק מגילה הלכות זמנים.משנה מניד

 וה״ה ,ע״כ הכרכים י5לנ פ״ו פירשו ונהלכות יום של בעניינו ודורשין שואלין .בשבת
 פי על מקדשין' שאין שבזמנט לפי זה לשון ההלכות להם תפסו אבל עיירות לבני לי״ד

בדרכי ברור וזה שבת בערב יוה״כ יבא שלא כדי בשבת מל י״ד אין לשלם הראיה
: הראיה בזמן הוא בשבת י״ד מל שהזכירו מה וכל הקביעות

שנה(דףב׳.) יום כיצד יד כו׳.,במ שמלו י״ד
 ועיירות כפרים בשבת להיות מל

 מומה ומוקפין הכניסה ליום מקדימין גדולות
 כרבי דאתיא זו כמשנה הלכה ואין למחר
 ממקומן עיירות ונדמו הואיל ה׳.) ד׳ (דף דאמר
דברייחא כת״ק קי״ל ואנן הכניסה ליום ידמו

הראב״ד השגת
' עשר ארנעה יום *כיצד ס  .ו

א  והרי נשינוש השסקא זו כל א׳
ל ,כמשנה מסודרה היא :ענ׳

פורים: שהוא להזפיר בדי שבת
 שחל עשר ארבעה יום *ביצד יד

 מקדימין עיירות בני בשבת להיות
. . . , ברבים ובני שבת בערב וקוראיו ,

!•ידיי WD5 להיוה שחל פורים הכין דסמר וכרב ,̂ בשבת להיות ו ט יום חל בשבת. באחד בזמנם קוראים ל,,,, p,,״ 3,
יום שהוא שבת בערב וקוראין מקדימין ברבים בני בערב שקורין הכניסה יום עכשיו לנו דאין

 זמנם שהוא ביום בו קוראין עיירות ובני עשר ארבעה
^ ונמצאו שר: בארבעה קוראין ה ע

ה ד פ״ב ת י  איו לשון. אוחו בכתב כתובה שתהיה והוא וכו׳ תרגום כתובה ה
 ועול לשון באותה כחובה שתהא חדא בעי דתרתי רבינו דברי לפרש

 דהא עילמי וכתב גפעי בלשון כתובה היהה אם לאפוקי לשון אוחו בכתב כתובה שתהא
שכתובה כל ע״פאבל כקורא יהא שלא כדי אלא אחר בלשון כחובה תהא שלא קפדיק לא

בכתב שכתובה אע׳׳ס קורא שהוא לשון באותה

 מל י״ד יום שאין כתבתי וכבר ברור וזה שבת
 הפסקא זו כל א״א ובהשגות . הזה בזמן בשבח
כ. במשנה מסודרת היא והרי בשבוש  וכבר ע״
 והוא המשנה כאותה בזו הלכה שאין כתבתי
 רבינו בדברי משובשת נוסמא ואולי פשוס

 לפסוק כונהו ואסהיתה ז״ל, לר״א לו נזדמנה
ל כיון; יפה לא משנה כסתם  ממשה יום ח

 אלא ב׳.) (דף במשנה מבואר זה .וכו׳ עשר
הכניסה ליום מקדימין כפרים אמרו ששם

שני פרק

 שסיים רבינו לשון דייק והכי בכך מה אמר
 וקראה עברי בכתב כתובה היסה אם אבל וכתב

 על קורא זה שנמצא יצא לא לארמי ארמית
 כתובה שתהיה והוא דקאמר דמאי אלמא , פה

 אלשון אלא קפיד אכחב לא לשון אוחו בכתב
 או פה על שקורא למימר דשייך הוא דבלשון

א שאינו ר  ה״ה כתב . בכתב ולא פה על ^
 שאע״פ מדבריו ונראה וכו׳ הרגום כחובה היסה
 לקרותה רצה אילו לעז ויודע אשורית שיודע
 הירושלמי מן כן נראה ואין י״ח בה יוצא בלעז

. כו׳  חשובת הביא בתשובותיו ז״ל ב״ש ר״י ו
 שסובל מי לדעת הירושלמי לפרש שכתב הר״נ

 לקרותה רצה אילו אשורית ויודע לעז דיודע
חובתו: ידי יוצא בלעז

ולא א א קור ה קרא יצא. לא למפרע המגילה [א] את **
וקרא וחזר ששבח פסוק וקרא וחזר לו שני פסוק וקרא אחד פסוק ושבח _ ___

ה רביע ולברי הז י קי בז " ם נ] שלישי פסוק עם לנו״ שאץ ה  מפסוק מתחיל עושה ביצר אלא .למפרע אחד פסוק שקרא מפני יצא לא [
האחרון חציה אקרא יאמר לא חציה שקראו צבור מצא ב ♦ הסדר על וקורא ששבח שני ומבואר: פשוע וזה שנתבאר כמו הכניסה

׳ אס הקורא א פ״ב ״ סוף ועד מתחילה קורא אלא .למפרע קורא שזה ראשון חציה ואקרא ואחזור הצבור עם י״ס(יו • ו
מאיל כולה את לנמור כדי ששהה פי על אף וקרא וחזר מעט ושהה [<] קרא .הסדר על ^

קרי ירושלמי ובהלכות מסין י] וקרא פי׳ מדא פרא חדא סי  ששמע הלועז חובתו, ידי יצא לא פה על המגילה את הקורא ג ♦ יצא הסדר על [
אומרין הן מה יודע שאינו פי על אף הקדש ובבתב הקדש בלשון הבתובה המגילה את ומדלג א׳ פסוק כגץ.שקרא אחד ומנית אמד קורא

ה] בתובה היתה אם יובן .חובתו ידי יצא 5°^ ואפילו מביר שאינו אע״פ יצא ושמעה יונית [
הקורא למסרעי^׳כ. שבר\ שמי ח״רה מ׳ ידי יצא לא הגוים מלשונות אחרת בלשון או תרגום בתובה היתה ד עברי: השומע היה עודבג

אותו בבתב בתובה שתהיה והוא .בלבד הלשון [י] אותו המביר אלא בקריאתה חובתו ואקרא כולה אס אגמור יאמר לא אחד פסוק
כ• ואילך הפסוק מאותו קורא אלא הפסוק אס זה שנמצא יצא לא לארמי ארמית וקראה עברי בבתב בתובה היה אם אבל הלשון. ע׳׳
ט/ ^ ה. על קורא בגמלא ו את הקורא ה ממני♦ השומע יצא לא הקורא חובתו ידי יצא שלא וביון פ

לבו את ביון אם מגיהה או דורשה או בותבה היה ביצד יצא. לא בוונה בלא המגילה ובהלכות כולה. את לגמור כדי בששהה מחלוקת
׳ יצי׳ כולה אח לגמור מכדי יוסר שהה דאפילו סי טוי ר: : תיצסמ׳גפם א מו שנ ע׳ לצאת ג

־ :ז״ל פסקו וכן
א ג ר קו עז :יצא לא פה על קראה י״ז.) (דף שם משנה .וכו׳ המגילה את ה לו כן :יצא אשורית ששמע והלועז במשנה .והו׳ ששמע ה ף .וכו׳ יונית כחובה היחה אם ו ד ) מ׳  בג

ק לכל יוני לעז חרוייהו דאמרי ושמואל רב י״מ.) פס ר.ו ש קל/ וכן כן רבימ כ : הפוסקים מן הרבה וכ״פ הוא לועזים בשאר ומשנתנו עי
ה ד ת י מדבריו ונראה ;לה״ק שאינו אחר לשון שיודעים לועזות ופירש״י בלעז ללועזות אותה קורץ אבל יצא לא לשון בכל תרגום קראה י׳׳ז.) (דף במשנה .וכו׳ הרגום כמובה ה

אשורית ויודע לעז יודע שאמרו הירושלמי מן כן נראה ואין רבינו בדעת נראה וזה .חובתו ידי בה יוצא בלעז לקרותה רצה אילו לעז ויודע אשורית שיודע שאע״פ
בחמשי ע״כ בלעז יוצא אינו עצמו הוא ולעז אשורית שיודע שמי להו פשיעא אלמא מובחן ידי הרבים את מוציא אינו בדבר ממוייב שאינו כל כהדא יצא לא בלעז אחרים שיוציא מהו

א :ז״ל הרמב״ן כסב וכן ז״ל הרשב״א הו :והפעם הדין י״ח.) (דף שם בגמרא מפורש .וכו׳ כתובה שתהיה ו
כו׳. המגילה את הקורא ה שופר מהל׳ ב׳ פ׳ שפסק דבריו כפי לצאת לבו כוון אם רבינו ופירש יצא לא לאו ואס יצא לבו כוון אם ומגיהה דורשה כותבה היה במשנה ו

דבעינן
משנה לחם

 שכן וכל כאן דמזכירין לאשמועינן הוא דרבותא משמע קמ׳׳ל דרבה משוס נגזור דסימא
 ונראה .למעות האדם שיוכל זה מעם ז״ל ימ3ר כתב למה וא״כ נדהה היה כשלא
 לקרות ראוי היה לא וא״כ דרבה משום למגזר דאיכא דאע״ג לומר רצה ז״ל דרבינו לומר

 להזכיר כדי זו בשבת קורין מ״מ קורין פורים דבשאר אע״ג בגמ׳ כדאמרו זו בשבת
 פעמא להאי צריכנא ולא מכ״ש פורים בשאר דקורין פשימא ודאי והשתא פורים שהוא

:הכי משום למגזר דאיכא משום אלא הכא
ב ״ כן ג פ מ׳(דף . יונית כתובה היהה אם ו  בלעז חרוייהו דאמרי ושמואל רב י״ח) בג

 מן יונית נשתקע דכבר ה׳ סרק תפילין בהל׳ ז״ל רבינו כתב וכבר וכו׳
 בפסקיו כתב ז״ל הרא״ש אבל .ושמואל דרב הך בהלכות הביאו לא זה ומפני העולם
 דרשב״ג אליבא אלא קאמרי דנפשייהו אליבא לאו ושמואל דרב דס״ל הוא ההלכות דמעה

 גרשב״ג ס״ל ושמואל דרב בגמרא מוכח דהא היינותיו ולא .ע״כ כרשב״ג הלכסא ולית
 ספרים שאר ה״מ ה״א כרשב״ג הלכה אמר אי ותירצו כרשב״ג הלכתא ולימא שם דהקשו

 אמר אבהו ר׳ אמר אמרו ע׳:) (דף בפ״ק וכן כרשב״ג דהלכה להו דאית משמע וכו׳
:וצ״ע עליה דפליג מאן וליכא כרשב״ג הלכה יוחנן ר׳

 מודים שהכל ואולי ז״ל ה״ה כתב .וכו׳ יצא לא כוונה בלא המגילה אס הקורא ה
 מצות דאמר לרבא הקשו דין בית ראוהו פרק בר״ה דהא וקשה ,במגילה !

קול או קול.שופר ושמע הכנסת ביס אחורי שבר דהיה מההיא כוונה צריכות איק
מגילה

מייימוניות הגהות

למלך משנה
שונה הרדב׳׳ז דכרי נתיישנו ונזה (א״ה ת <צאה רשות השר לו שגהן מי על שכתב י״ג סי׳ נת  מני

 צני מהר״ר עליו והקשה המצוה, להחמיץ שלא הוא שראוי להתסלל כדי דוקא לשנה אחד יום הסוהר
רי וע״ס , יע״ש איסשיעא דלא התכלת דסרק נעיא מהאי ק״ו סי׳ נתשונה אשכנזי ר הרג דנ הנ מ  ה

 :יע״ש) אחר נאופן. שתירצו ע״א.) (דף הקדש דרך ונספר י״א.) (דף א״ח הקמח נלקע ועיין . לק״מ
ך רי לדקדק לי שיש מה א דנ ריהם של ספק דהו״ל למימר מצינא דלא דכיון הוא הללו הר״ן נ  דנ

חיינ א״כ מגילה מקרא ממנו ומנעל נשניהס פוערו אתה דא״כ משוס ולקולא  שיקרא אותו נ
ד. עפי דנקילנע״ו חזית דמאי ונע״ו ני״ד ״  דאמרינן דההיא עלה פסחים ערני נפרק עצמו והר״ן מי

ה צריכי כולהו הכי ואתמר הכי דאתמר והשתא סנ תנ הי  ספיקא דכל איפכא קי״ל דנעלמא דאע״ג כ
עו הכא מ״מ לקולא דרננן ה למענד נ סנ הו הי ל ט הני נקל אמאי לקולא ניזול דאי נ מהני עפי נ

ה מצות מיעקרא הא נתרוייהו ניקל ואי סנ י ה״נ נמגילה הר״ן מ״ש ולפי . ע״כ לגמרי הי נ ה ג סנ הי
ה שיעשה הול״ל  דאו חכמים נתקנת הוא כשהספק נין לחלק דיש ונראה , דוקא קמאי נתרי היסנ

ה נמצות כגון שתקנו דאפשר מאי נכל לקיים צריך תקנתם תיעקר שלא כדי סנ  דדוקא דאי'אמרת הי
סי היתה חכמים דתקנת את״ל צריכי קמאי כ  וכן וכל מכל חכמים תקנת שנתנעלה נמצא נתראי נ

י אנל איפכא נ  כאיזה שמסופקות עיירות קצת דיש אלא עומדת כמקומה חכמים דתקנת מגילה ג
הס של דספק עעמא מהני דלא נהי יקראו יום  מהני ני״ד דקרח היכא מ״מ וכל מכל לפוערם דנרי

ת ועיין .נע״ו מקריאה לפוערו דנריהם של דספק עעמא  ז״ל שכתכו כ״א סי׳ א' סלק המני״ע כתכונ
רפו זה על כי ואפשר היא איזו השמיעה שנת על מחלוקת החכמים נין נולד שנים מעע ואחר

הר דרננן הזה כזמן דשניעית עכו״ם של שניעית כפירות איסור מלנהוג ידיהם איזו דרכנן ספיקא ו
:ע״כ ולקולא שנה^היא

 מתחיל זה פסוק לסיום תיכף אלא לפסוק פסוק בין להפסיק שלא מגילה בקריאת נהגו [א]
 בשם אמנם .יצחק בן יהודה רב בשם נמצא וכן אגרת קרי שהרי שלאחריו פסוק נשימה באותה

 אחת בנשימה לומד בתלמוד לן רגילה דהיכא שירצה מקום בכל שיפסוק מצאתי גאון צמח רב
 להביא נראה וכן כלום זה ממנהג הזכיר לא המחבר רבינו וכן גילה לא גילה דלא והיכא גילה
 ועשרת המן בני יפו דמן יורן א״ר דמנילתין בפ״ק מדגרסינן זה במנהג ממש שאין ראיה
 מנהג לפי ואילו כלום שלפניו פסוק מסוף הזכיר לא והרי אחת בנשימה למימרינהו צריך

 חמש לומר נהגו המנהג לפי ומ״מ .כן גם פסוק אותו של אחרונה תיבה לומר לו היה זה
 משום הטעם אומר הספר שהרי הוא ופלא אחת בנשימה וכו׳ פרשנדתא ואת איש מאות

איש מאות וחמש המן בני בעשרת אלא היה לא וזה נשמתייהו נפקי הדדי בהדי דכולהו

 פסוק כל בין להפסיק שיכולין מהר״מ אומר אלה דברים ומכל טעמא בהאי שייכי לא
 סירוגין היינו [ג] : ע״כ יצא, לא סירוסין יצא סירוגין קראה ת״ר [נ] : ע״ב ירצה, אם

 אומר יודן רבי בשם מיונא גדסינןרבי בגמרא [ד] :ע״כ דרבי, מאמתיה התם כדאיתא
 מראשה כולה פירוש דהיינו ומסקינן לראש חוזר כולה את לגמור כדי שהה אם בסירוגין אף

 אמר רב איפכא מתני ביבי רב עד לא או מונא כרבי הלכה אי אמוראי ופליגי לסופה
 פסק וכן באיסורי כרב והילכתא בידך ביבי דרב נקוט יוסף רב אמר מונא כר׳ הלכה אין

 מונא כרבי שפסקו יריאים וספר כשאלתות ודלא המצות ספר וכן משר״ת שמחה רבינו
 תרוייהו דאמרי ושמואל רב איתמר [ה] ; ע״כ ,מונא כר הלכה דאין אלפס רב פסק וכן

לגיפטים גיפטית כגון [ו] י. כו' דחנן כרשב״ג דאמרי אינהו ומסיק כשר לכל יונית
_עילמי^
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א :במנילה מודים שהכל ואולי לצאס כוונה דבעיגן ר  שם במשנה .וכו׳ מחנמנס והוא ק
 סיר ולא סיר נים ולא נים מסנמגס דמי היכי י״ח:) ובגמ׳(דף יצא מסנמנס קראה י״ז) (דף

ע ולא ועני ליה דקרו י :מדכר ליה מדכרו וכי סברא לאהדורי י
X וחד יהודים אמר חד איןמז»ןדקיןבעעיוסיה סניא בירושלמי .וכו׳ המגילה אח הקורא 

.מנהון מד מזר ולא יהודיים אמר
ודוקא הרשב״א^׳ל  בשעיוס ודוקא דל הרשב״א במדושי וכמוב

 אבל ויהודיים יהודים אחד והענין שהלשון
 עכ״ל: כולה> קראה לא שא״כ לא אמר סעוס

ה א ר כ״א.) (דף שרק ראש .וכו׳ עומד ק
. יצא ויושב עומד המגילה אח הקורא

 אשילו בירושלמי ושירשו יושב או עומד &י׳
ל : לכחמלה ב  :וכו׳ בצבור יקרא לא א

ה ראו כ״א.) (דף שם במשנה .וכו׳ שנים ק
 במגילה ובגמרא יצאו שנים קראוה

 הואיל מ״מ מסרגמין עשרה קורי! עשרה אשילו
:דעסייהו יהבי להו וחביבא

ן ךן כו׳. בצבור קוראין אי  י״ש:) (דף שם ו
 למשרע הקורא שרק ובהלכוס מבואר י
 רבינו כדברי הוא בביאור מהן והעולה מימרנס

בהלסח: ומבואר
ן ט . המגילה אס כוסבין אי כו׳  במשנה ו

 בשקרא בשם כסובה היסה י״ז.) (דף
 אשוריס כחובה שסהיה עד יצא לא וכו׳ בקומוס

 . רבינו דברי נסבארו ושם ובדיו הסשר על
 שי על אף כשרה וקנקנסום עשצא במי ומ״ש
 ק״ו מדין ונלמד הוא ששוש שם נזכר שלא

 מהלכוס ש״א שנחבאר כמו מורה מסשר
 ובמימיו ששולה שבקנקנסום ודע השילין.

:יחבאר ושם כשרה
ה כ רי צ ט׳ שישוש ו  צריכה ש״ז:) (דף ש״ק .ו

:הורה של כאמחה שרשוש
אין  בה נזכר שלא ששוש זה .וכו׳ שלה העור ו

 :לו שהשוה לדברים אלא כס״ס ואינה עבוד
ה ת הי

ה ת שכהבה או . יצא לא הדשסרא ועל הנייר על שם .וכו׳ הנייר על כחובה הי
כו׳: עכו״ס ו

ו י י  וקראן שסוקים או אוחיוח הסופר בה השמיש ח״ר י״ח:) (דף שם .וכו׳ אוסיוס בה ה
 או משושששוח אוסיוה בה היו הניא והא והקשו יצא המסרגס כמחורגמן הקורא

 לאו ואס כשרה ניכר רשומס אם מקורעוח
 ע"כ במקצהה הא בכולה הא ל״ק וסירצו שסולה

:רבינו דברי ונסבארו
ט מי ש  זה נחבאר כבר .וכי׳ הסופר בה ה

 שכשאמרו למד אחה ומכאן בסמוך
 פסוקים במקצה אמרו לא יצא לא ע״ש קראה
 ע״ש לקרוס הצבור רשאין הלכך בעישור וכסב

:עכ״ל פסוקים במקצח הקורא עם
 (דף שם .וכו׳ השירה צריכה המגילה יא

 נקראה מגילה רב אמר י״ש.)
 חפרה שאם ספר נקראת אגרח ונקראת ספר

 השיל שאס אגרת ונקראת פסולה פשתן בחושי
 שתים שירשו ובהלכוה כשרה. גידין מושי שלשה
 אמר היריעה בחוך ואמת היריעה קצות בשתי

 ופירש . ע״כ משולשין שיהו ובלבד נחמן רב
מקומות משלשה אמד בכל שיהא משולשים רבינו

 קרא יצא. לא לבו כיון לא ואם יצא זו בקריאה לצאת
 בד״א ו :יצא בשינה נרדם ולא הואיל מתנמנם־ והוא

 בקריאה לצאת כשנתכוון יצא בכתיבה לבו יישהמכוין
.כותב שהוא בשעה ממנו שמעתיק בםפר [ז] שקורא

יצא, לא שכתב זו בקריאה לצאת נתכוון לא אם אבל
 שכולה מספר בקריאתה אלא הובתו ידי יוצא שאינו

 וטעה המגילה את הקורא ז :קריאה בשעת בו כתובה
 שאין [ח] לפי .יצא משובשת קריאה וקרא בקריאתה
 ואפילו יצא יושב או עומד *=קראה .בקריאתה מדקדקין

 מפני לכתהלה יושב בצבור יקרא לא אבל .בצבור
 יצאו כאחד עשרה אפילו שנים קראוה .הצבור כבוד

 עם גדול. אותה וקורא .הקוראין מן והשומעים הקוראין
 במגילה בצבור קוראין יאין ח • בצבור ואפילו הקטן

 כן אם אלא יצא. לא קרא ואם הכתובים. בין הכתובה
 לה שיהא כדי הסירה או היריעות שאר על יתירה היתה
 ולא חסרה אינה ואפילו בה קורא היחיד [ט] יאבל .היכר
 המגילה כותבין ^אין ט ♦ חובתי ידי בה ויוצא יתרה
ה. כספר הקלף על או הגויל על בדיו אלא  ואם תור

 בשאר כתבה .,כשרה וקנקנתום [י] עפצא במי כתבה
עצמה. כתורה שרטוט [כ] וצריכה פסולה. צבעונין מיני
 כתובה היתה .לשמה [ל] לעבד צריך שלה העור ואין
 עכו״ם שכתבה או מעובד שאינו עור על או הנייר על
 מטושטשות ״]J אותיות בה יהיו י :פסולה אפיקורוס או

 פסולה לאו ואם . כשרה שלם רובה היה אם ניכר רישומן אין ואם .כשרה רובה היו אפילו ניכר רישומן אם .מקורעות או
א :יצא פה על המגילה את הקורא וקראן פסוקים או אותיות הסופר בה השמיט .יצא לא בה והקורא  שתהא צריכה המגילה’ י
 .פסולה בגידין. שלא תפרה ואס תורה. כספר [י] בגידין אלא נתפרת ואינה אחת. מגילה עורותיה כל שיהיו עד כלה תפורה

 באמצעה [ם] ושלש היריעה בקצה תפירות שלש בגידין תפר אפילו אלא תורה כספר בגידין היריעה כל את לתפור צריך ואינו
ב .אגרת שנקראת מפני כשרה השני בקצה ושלש אחת בנשימה [ע] ועשרת המן בני עשרת לקרות הקורא "וצריך י

 אבל בטישור שירשו וכן חפירות שלש אלו
 טד היריטה מקום ■ מראש שיהא שירש ז״ל רש״י
 השני טד כממנו הראשון הגיד חפירת מקום

 עכ״ל התפירה סוף טד כמשלישי לג׳ השני ומן
;טיקר רפינו ודברי

 ש״ק מרא מ .וכו׳ לקרות הקורא וצריך יב
 צריך דויזתא וי״ו זירא א״ר ושם

 זקישא במדא כולהו מ״ש כזקישא לממתחיה
 אריח גבי טל אריח זו שיציה שם טוד איזדקישו.

 זה ואס ואח אריח פי׳ לבנה, גבי טל לבנה
 ושתיהס רחבין שהם האנשים שסוס לבנה זה, ט״ג

 בדברי נתבארו לא למה ידטתי ולא בהלטס
 :בזה אמר פי׳ לו יש ואולי רבינו

וטנהג

:ט׳ש תרצ סי׳ טול ח :תרצא סי׳ טור ז :שם סמ״ג סרצ סי׳ טור ו :שם וסמ״ג טר ה שם: וסמ׳ג מור ד ;ט״ש פרצא סי׳ טור ג :שם וסמ׳ג טר ב :שם ס«׳ג סרצ סי׳ טר א
כד'

לחם
 וא״כ לקרות לא לצאת לפו כיון לאו מאי ואמרו יצא לא לאו ואם יצא לט כיק אס מגילה
 תרוייהו דהא לצאת כוונה בפי לא טונה צריכות מצות אין למ״ד נמי דבסגילה משמט

 מצות דאמר כרבא דשסק מאי הא במגילה מודים דהכל כתב איך וא״כ בברייתא תני
 דמאי וכ״ת ,במגילה מודה דלא ודאי חמישי בפרק ז״ל הוא וכמ״ש טונה צריכות אינן

 בטינן דבטלהו קתני לצדדין וברייתא אשופר אלא קאי לאי לצאת כיון בגמרא דאמרו
 מ״מ לשמוט ובשופר לצאת בטינן דבמגילה כוונה להאי כוונה האי דמי לא אבל מונה
 .דוחקא בהאי ברייתא לאוקמי נפשק ולמשטני לשופר מגילה בין לחלק לו מנין קשה

 אבל כוונה בטי לא ולהכי התקיעה שהיא מעשה קצת עביד דפשושר לחלק היה ואפשר
 דברמת ש״ק סוף ז׳׳ל יונה רבינו מילק זה וכעין טונה בעי כלל מעשה עביד דלא כמגילה
 מההיא כוונה צריכות איק דמצות שפסקו הפוסקים ושאר ז״ל האיי רבינו על דהקשה

 ה״מ כוונה צריכות אינן דמצות שסובר מי שאפילו ותירן בשיכרא וסיים בממרא דפתח
כו׳. לולב נשילת כגון כוונה במקום הוא שהמעשה קצת מעשה בו שים בדבר  אפל ו
בקריאת אפילו הזי כוונה צריכות אינן מצות דלמ״ד בהדיא מוכח דבגמ׳ זה על לי קשה

הגהות
 מדקדקין אין בירושלמי ס״ב [ח! *. ע׳ש ,קטיז? מגילה דטנחא אלא ]t ]1 לעילטים עילמית

א בר יצחק רבי בטעיותיה  אמר חד דג קומי יתבין הוון חננאל ורב מחסיא בר אנ
 בטעות רוקא וי״מ ז״ל הטור [כתב : ע״ב ,מנהון הר חזר ולא יהודים אמר וחד יהודם

 :ע״ב] ,ע״ש כולה קראה לא בן שאם לא אחר בטעות אבל אחד וחענין שהלשון האי בי
 פורתא מייתרא או מחסרא אי בצבור אפילו הבתוכים בץ הבתובה במגילה יוצא יחיד [ס]

 אם ניכר דשוטן אץ אם ואפילו מקורעות או מטושטשות אותיות היו אם אמר הא ועוד
 ומפרש מעכב אחר כתב אפילו הקומץ בפרק חנן בם״ת ואילו נשרה שלם רובה היה

 :ע״כ ,תפילין הלכות ראשון בפרק עיין [י] ;ע״כ ,יו״ד של לקוצו אלא נצרבה לא בגמרא
 תפילץ בהלכות עיין תורה של באמיתה שרטוט שצריכה מלמד ואמת שלום דברי פ״ק [כ]

 הכתובה במגילה מדקרינן ראייתו לי ונראה וז״ל משמו ס״ה כעל פסק וכן [ל] : ע״ב ם״א,
 מדאיתקש לשמה עיבוד שצריכה כתבו ורא״ם שטחה רכינו אבל .עב״ל כיחיד הכתובים בין

 ושאר גויל והיק!» האותיות וזיוני לעיבוד הדין והוא שרטוט לענין תורה של לאמתה
 שמשון רבינו פסק מכאן [מ] ע״ב: , אשיבך בקוצר המתחלת בהגה״ה ועיין לאלו הדומה

ל ע  לה יש שמגילה כתב ר״ת כי אשיבך בקוצר ]5[ :במגילה לחוש אין ויתרון חסרון #
ל ובין למשפחותיכם בג׳ העמוד ורוחב סיפרים בטבבת כדאיתא שיטין למנין ס״ת דן ב

משנה
 בפרק ז״ל ה*ה כדכתב מעשה שייך לא בתקיעה וכן כלל מעשה שם שייך דלא שמע

; וצ״ע שופר מהלכות חמישי
:כתקנה עשזיה מגילה יהיה ספר שאופ שצריך ודאי נראה .וכו׳ בספר שקורא ו
. בצבור יקרא לא אבל ז ט׳ הירושלמי סליג ז״ל דרבינו משמע ז״ל הטור מדברי ו

 בירושלמי אפל וכו׳ המגילה את הקורא כתב שהרי לכתחלה אפילו דאמר
 כתב ז״ל והךמב״ם מדקאסר דמשמע .וכו׳ כתב ז״ל והרמב״ס וכו׳ לכתחלה דאפילו משמע

 הירושלמי על אלאדהוקשהלו עליה לאפליג זיל אפשרדרבינו אבל . הירושלמי דשליגעל
ק לכמחלה דאשילו קאמר ואיך קאמר בדיעבד דמתני׳ מי  בצבור אפילו מיירי דמסני׳ ו
• לא לכתחלה אפילו דקאמר הירושלמי אפל דקאפר משעמא לא לכתמלה ובצבור מ  ^י

^ משמע ז״ל רפינו דברי על הירושלמי שהביא ז״ל ה״ה דעת שזה ואולי ביחיד אלא  ד
כו׳. הקשן עם גדול אותה וקורא פליג:  הקוראים מן דאחד דאע״ג דהשמיענו נראה ו
ק דעתיה יהיב ודילמא חובחס ידי האמרים מוציא אינו הקטן דהיימ ק  כיק מ“מ א

א שגדול ר ה: לן לית עמו ^ ב
אמרו

מי'םוניות
ה1̂ אות כמלא לתיבה תיבה ובין שיטח במלא לשיטה שיטה V מוקפת אות וכל נ u 

 פד»יותיח וכל אצבעות כ׳ חזב במלא ודןז דן* כל ובין ד׳ ולמטה אצבעות ג׳ גליון ושיעור
ד ובראשה עמוד לגול בדי בסופה ומניח סתומות  של גופן וכל המגילה כל את לגול ב

 גוריא בר חטא רב אמר חלבו דבי אמר [ס] ז ע״כ ,ביארנו נאשר בן גם כתב האותיות
 פסולה פשתן בחוטי תפרה שאם ספר נקראת אגרת ונקראת ספר נקראת מגילה רב אמר

 שיהו ובלבד יצחק בר נחמן רב אמר בשרה גידי! חוטי ג׳ בה הטיל שאם אגרת ונקראת
 ראשונה מתפירח כמו ראשונה תפירה עד היריעה מראש שיהא פי׳ רש״י אבל .משולשין

 טצינו מקלט ובערי היריעה סון* עד משלישית כמו השלישית עד משניה ובן השניה עד
 גידין החוטי בין בפשתן לחפור טוב שיותר שמחה רבינו ונתב .מכות כמסכת בזה כיוצא

 חעדם את הרחיק פשוט גט כפרק דאמרינן מהא וראיתו בינתים תפירה בלא מלהניח אלו
 ואל בשר בקרובים מלאהו דאמר לחוקיה ליה מסייע עד בו' פסול השטר מן שיטין ב'

 רבי אמר בפ׳ק גרסינן [ט] : ע״ב , בד' פוסל פסול וסבך בג׳ פוסל אויר שהרי חתמה
 ר׳ אמר איזדקפו זקיפא בחד טעמא מאי כזקיפה למ'מתחיה צריך דויזתא וייו יונוז

 מזו חוץ אריח גב על ולבינה לבינה גב על אריח בולן השירות בל פפא בר חנינא
למפלתן תקומה תהא שלא נדי אבהו רבי אמר מ״ט לבינה ע״ג ולבינה אריח ע״ג שאריח

ופירש
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הג מנ נו כשס בהלכוח כסוג כך . וכו׳ ישראל כל ו  :ז״ל גאון האיי מי
 אסורין ששניהם בזה זה של אח לאסור ה׳:) (דף פ״ק שם .וכו׳ האלה הימים שני יג

שני :מקום בכל  ראשון אדר בין אין ו׳:) שם(דף משנה .וכו׳ האלו הימים ו
בין אין קחני הכי אחרון בלשון וגגמ׳ לאביונים ומהנוח המגילה קריאח^ אלא השני לאדר

הא ■ וכו׳ אדר של לי״ד׳ ראשון אדר של י״ד
 וכן וכהלכוח שוין וזה זה ומעניה הספד לענין

ו וכחב .הלכחא נ  : הוא ופשונו לש׳׳ו דה״ה מי
שי  אע״פ ה׳.) (דף במשנה .וכו׳ כפרים אנ

 בהספד מותרים מקדימים שאמרו
ה׳.) ד׳ ובגמ׳(דף לאביונים ומחנוס וחעניח

:בזמנה אלא נוהגת אינה שמחה אבל
ד ת י ו צ  בהרבה שם מפורש .וכו׳ י״ד יום מ

תר :מקומות מו  מלאכה בעשייס ו
 ה׳:).פסק (דף שם אמוראי מחלוקת .וכו׳

 ומשתה שמחה ימי דאמר בתרא דהוא כרבא
 לא מלאכה בעשיית לאסור יו״ט עלייהו קגילו
 :הפוסקים ושאר בהלכות פסקו וכן עלייהו קבילו
ל ב י :וכו׳ אסרו א נ  במשנה .וכו׳ כפרים ב

 (דף ובגמרא ה׳.) (דף למעלה הנזכרת
 מקדימין כפרים בני ואמרו הואיל ג׳׳כ ד׳:)

שעיניהם מפני ביום גו ומחלקים ביום בו גובין
של

.כאחד ונהדנו נתלו שבולם העם לכל להודיע בדי [א]
 ופושט קורא המגילה שהקורא ישראל כל ומנהג

 כולה וכורכה חוזר וכשיגמור הנם להראות באגרת ]5[
 אסורין וט״ו י״ד שהן האלו הימים יישגי יג ומכרך:

 לבני בין .מקום בבל אדם לכל ותענית בהספד [ק]
 שהן עיירות לבני בין .בלבד ט״ו עושין שהן ברכין
 ותענית בהספד אסורין הימים [ל] ושני .בלבד י״ד עושין

 שהקדימו כפרים אנשי .השני ובאדר הראשון 'באדר‘ [ם]
 בהספד מותרים לפורים הסמוך בחמישי או בשני וקראו

 בשני ותענית בהספד ואסורין קריאתה ביום ותענית
 יום מצות יד בהן: קוראין שאין ואע״פ האלו הימים

 להיותן כרבים לבני ט״ו ויום ועיירות בפרים לבני י״ד
בל ומתנות לריעים מנות ומשלוח ומשתה שמחה יום

 ראוי אין ואעפ״ב מלאכה בעשיית יומותר לאביונים.
 שקדמו כפרים בני לעולם. ברכה סימן [מ] רואה אינו פורים ביום מלאכה העושה בל חכמים אמרו מלאבה. בו לעשות
 ביום אלא אותם עושין אין והמשתה השמחה יאבל יצאו. קריאתן ביום לאביונים מעות חלקו אם בחמישי או בשני וקראו

ו חובתו: ידי יצא לא בלילה [א] שעשאה פורים וסעודת יצאו. לא הקדימו ואם .״ד  בשר שיאכל זו סעודה חובת כיצד ט
 בשר מנות שתי לשלוח אדם חייב וכן .בשכרותו וירדם שישתכר [נ] עד יין ושותה .ידו תמצא אשר כפי נאה סעודה ויתקן

 המרבה וכל . אחד לאיש מנות דתי לרעהו איש מנות ומשלוח שנאמר לחבירו אוכלין מיני שני או תבשיל מיני שני או
 ומשלוח לקיים כדי סעודתו לזה שולח וזה סעודתו לזה שולח זה חברו עם מחליף [ג] לו אין ואם .משובח לריעים לשלוח

ז לרעהו: איש מנות  או מעות או אחת מתנה אחד לכל נותן עניים משני פוחתין אין הפורים. ביום לעניים לחלק י־וחייב ט
 כל אלא פורים במעות מדקדקין ואין [י] עניים. לשני מתנות שתי לאביונים ומתנות שנאמר אוכלין מיני או תבשיל מיני

. נותנין ליטול ידו הפושט מלהרבות אביונים במתנות להרבות לאדם מוטב ין אחרת: לצדקה פורים מעות נין1מל ואין לו

 אם כתג ורבינו . בזמנה אלא נוהגת אינה שמתה אבל מגילה למקרא נשואות טניים של
 אלא סייבין לא אגל משמע מוחרין שאמרו המשנה לשון מפני ממלקין כתג ולא חלקו

ת :ז״ל לדעתו הוא כן הברייתא פירוש ואף רשאין ד עו ס  (דף שם מימרא .וכו׳ פורים ו
פשיעא הקריאה יום אחר בליל אגל המגילה את קורין שגו ליל בלילה ופי׳ .כלשונה ז׳:)

:פורים עבר שכבר יצא שלא
 איניש מימייב שם .וכו׳ מובת כיצד טו

דע דלא עד בפוריא לבסומי  י
 מקומות ובשאר המן לארור מרדכי־ ברוך בין

.וכו׳ חייב וכן : בבשר אלא שממה אין אסרו.
 איש מנות ומשלוח יוסף רב חני c׳f (דף שם

 הוו מרנא ורב אביי לאחד מתנות שסי לרעהו
;להדדי סשדסייהו מחלפי

 ומתנות ז׳.) (דף שם .וכו׳ לחלק וחייב .טז
 בגי לשני מחנות שסי לאביונים

אין ; אדם  פ״ק ירושלמי .וכו׳ מדקדקין ו
אין ;רבינו כלשון דמגילה  מעות משנין ־ ו

 השוכר פ׳ הובאה משנה .אמרת לצדקה פורים
 פורים .מגבס ע״ח:) במציעא(דף האומנין את

לפורים:
 ראויין רבינו דברי .וכו׳ לאדם מוטב יז

אליו:

:שם סמ״ג תיפז סי׳ סור ח :הרצה סי׳ סור ד :שם סמ׳ג הרצו סי׳ סור נ :כנהגה׳ה ס׳ל העור ס :שם הרצז>סמ/ סי׳ סור א
בסעודתו

לחם
ד  ידעתי לא .ברכה סימן רואה אינו פורים ביום מלאכה העושה כל חכמים אמרו י

 שחילקו וכמו נהוג דלא לאתרא דנהוג אתרא בין ז״ל רבינו מילק לא למה
מ׳ ה מ ע פי קנ ה: כל ביאר ז׳׳ל והפור שמותר. שם שאמרו שמחה של ו י ז נ  כפרים ב

. שקדמו ׳ ט  מותרים וכו׳ מקדימין שאמרו אע״פ ה׳}' (דף במשנה דמ׳׳ש דס״ל נראה ו
ם. באותו לאביונים מתנות לסת דרשאין ר׳׳ל וכו׳  שאמרו אע׳׳פ קאמר והיכי וא״ת היו
 שאמרו אע״פ דאמרה דברייסא בגנו׳ לעיל וכדהקשו הול״ל ואמרו הואיל אדרבה וכו׳

 רשאין הכי משום מקדימין דאמרי משום נמי הכא הוא שאמרו משום אדרבה והקשו
 דס״ד חייגין ולא רשאין מ״מ מקדימין שאסרו אע׳׳פ ה״ק וכ״ת .רשאין היו לא דאל׳׳כ

 נמי הברייתא דמ״ש נימא בברייתא בגמ׳ הקשו מה א״כ לאגיוניס מתנות לסת דחייבין
 אם כלומר דגובין קמ״ל דחייבים ס״ד דהוה וכו׳ מקדימין כפרים שאמרו דאע״ס ה׳׳ק
 בברייתא פריך דשפיר וי״ל .ז״ל רבינו לדעת הברייתא פירוש הוא דכן גוגין ירצו

 לשון עליו שיפול כדי רשות לשון בברייתא הוזכר לא מ"מ רשות הוא שפירושה דאע׳׳ס
 קאי דקאמר מאי דמסני׳ י״ל א״נ רשוח, שהוא מוהרין לשון במשנה שהוזכר כמו אע״פ

 א״כ רשות הקדימה ביום המעות דמלוקס ז״ל יבינו לדעת וא״ת .בהשפד אמוסרין
 לכך הקריאה ביום לחלק וצריך נשואות עניים של שעיניהן מפני ר״י,בגמ׳ קאמר היכי
המגילה דחו ולמה רשות הקדימה יום דחילוק ז׳׳ל לדעתו הא בשנת אותה קוראין אין

הגהות
 שאריח ובו׳ אססתא דאפון פרשגדתא אגיגח ואת ואת ואת אריח זהו אי בה״ג ופירש

 שהן סופרים במם׳ דמובח האזינו ושירת דיחושע במאפים מצינו וח וכענין לבינה הצי
אבל גב על לבינה ה.  החלק. ולבינה הכתב אריח כתב רש״י לבינ
 בסוף ועשרת בסופה ואת רפא בריש איש סופרים במסכת וכתוב

 קאמר שיטה בסוף ע״כ בסופה ואת הלשון ומרקאמר כזה* ופר״י רפא
 ראש וראי אלא רפא בסוף ועשרת קאמר הא רפא בסון* ת״ל ראם

 שכתב אסתר במגילת מהר״ם כתב וכן .קאמר שיטה וסוף שיטה
 וי׳׳ו גדולה וא׳ קטגות פרשנדתא של ותי״ו שי״ן כתב וכן לעצמו
 וכו׳ איפא רטן יורן א״ר פ״ק בשילהי [פ] :קטנה וזי׳ן ארוכה דויזתא
 צמח רב כתב אמנם [צ] :ע״כ ,לעכב אי למצוה אי לראבי״ה מספקא

ת וכורך קורא המגילה את דהקורא גאון  ׳שיבות בשתי מנהג וכן כס׳
 גאון סלטוי רב כתב וכן ישראל מקומות וככל שבבבל רבינו ובית
 לנא רחזיא מנהגא וו׳ל המחבר כרבינו כתב גאון האיי רבינו אבל

 כולה וכורכר. חוזר וכשיגמור כאגרת ופושטת כורך מגילה דקרי דמאן
 במנהגינו נמצא וכן משמו ס״ה כתב וכן לנא חזי לא כס״ת וכורך הקורא אבל ומברך
 לה מייתי ובפ״ק תענית במגילת [ק] ו מהר״ם הנהיג וכן ש׳צ מאיר רבינו בשם כתוב
 וכו׳ בתענית שאסור אלמא משתה בהספד שאסור אלמא שמחה מקרא נטי טעמא וילין*
מר דברים אלו בם׳ וגרסינן בזה זה של ואת בזה זה של לאסור אלא נצרכה לא רב ואמר

איש‘
םח*ונדתא

דלפון
אספתא
פורתא
אדליא

ארידתא
פרמשתא

אריסי
ארידי
ויזתא

ואת
ואת
ואת
ואת
ואת
ואת
ואת
ואת
ואת
ואת
עשרת

משנה
 ביום לחלק יכולים כשאצו דבשלמא כלל היא מילתא לאו הא .זה בשביל קריאתו משום

 לחלק יכולים אנו כשאין אבל רשות הקדימה ביום דהחלוקה ודאי עצמו פ״ו ויום ן״ד
 חשוב הקדימה ביום דהחלוקה ודאי אז בשבת דאיתרמי היכא כמו עצמו פורים ביום
 ז׳:) (דף שם .וכו׳ מחליף לו אין ואם :מגילה למקרא נשואות עניים של שעיניהן מפני
ר אביי ח אבין ג כ. להדדי סעודסייהו מחלפי וי״  ורש״י מבואר. בה ז״ל רבינו ופירוש ע׳׳

 על וקשה .עמו חבירו סועד ובשניה זו שנה של בפורים זה עם אוכל זה פירש ז״ל
 סעודתו נותן שהיה מהם אמד אלא מנות משלוח מצות מקיים היה לא דא״כ דבריו

 כך עושין דהיו לסרן ול״נ .ז״ל מהרי״ק הקשה וכן מקיים היה לא חבירו אבל לחבירו
 לן. נותן כשהיה מכירו אז שלו שהיה ואמר זו בשנה במחנה לחבירו סעודתו נותן היה זה

 לו קנויה היסה שכבר כיון לו נותן הוא שגם נמצא עמו סועד והיה סעודה מאותה
:לו מהנתון נתן והרי במחנה

ן ן ט או  על אמרו ע״ח) (דף האומנין את השוכר בפרק .וכו׳ פורים מעות משנין ו
 המעביל כל דאמר כר״מ אחיא וכו׳ בהר להוליכה החמור את דהשוכר משני׳

 דתניא פורים דמגבת ר״מ הא אלא וכו׳ ר״מ הי והקשו .הוי גזלן הבית בעל דעת על
 פורים מגבס אומר אליעזר ר׳ כו׳ העיר לאותה העיר מגבת לפורים פורים מגבת

העיר אנשי במעמד החנה אא״כ לסנדלו רצועה מהם ניקח רשאי העני ואין לפורים
דברי

מיימוניות
 ויומ» דכפורי יומא ומעליי מעצרתא בר כתעניתא שתא כו^י יתיב הוה דרבינא כריה

 באדר נוהגות אין השני באדר שנוהמת מצות אומר רשב״ג תניא [ר] !ע׳׳ב ,דפוריא
 בשם סימון ורבי רב בשם ברכיה רבי ובזה בזד. ששוין ותענית ההספד מן חוץ הראשון

 אדר כותבין שצרות לענין .הלכה ועהיג דרשכ״ג כהדא דציסורי הונא ווי׳ יהושע רבי
 ז ע״כ , דשקלים בפ׳ק וכן ודיו ת׳ כותב השני אדר אומר יהודה רבי השני ואדר הראשון

 בלכד לאביונים ומתנות מגילה מקרא אלא השני לאדר הראשון אדר בין אין ס״ה [ם]
 שקראו דמיירי מוכחת הלכה רכל כתב מהר״ם ,שוין וזה זה ותענית הספד לענין הא

 בהגד.״ח עיין שמהה רבינו בשם כתב וכן השנה את לעבר נמלכו ושוב בראשון המגילה
 דלא באתרא עיבידתא דעביד דמאן כתב בשאלתות [ה] : ע״ב ,רשב״ג תניא המתחלת

א דבאתרא ומסיק כיתנא דזרע גברא לד.ד.וא דלייטיה דרב מעובדא ליה משמתינן גד.וג ^ 
 .כתיב ושמחה משחה ימי טעמא מאי• עד כו׳ רבא אמר פ״ק [אן : ע״כ הוה׳, ביה נהוג

 כדאשכחן הנסים על לברך שצריך ממי״ם אומר הלילה עד סעודתו משהד. אם ומיהו
 איניש מיחייב רבא אמר פ״ק [נ] :ע״כ ,קובלין ה׳ר משם שבת במוצאי שבת של צלי *רב

 למצוד. הני דכל ראבי׳׳ד. כתב מרדכי לברוך הטן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי
 :להדדי סעודתייהו מחלפי אבין בר חנינא ורב אבין בר אביי [ג] : לעכב ולא בעלמא

 לסנדל רצועה מהן לקנות רשאי העני ואין לפורים פורים מעות המקבל בפרק גרסינן [ד]
ב א׳  : והלכה מיקל ר׳^נורשכ׳ג משום שאמר ר״מ דברי זו העיר אנשי במעמד התנה אלא

•. ע״כ ,מחברו כר״ע
:נע׳ש] כנת כל צלי רג איהא כ'! ונברכות ,מקומו ידעתי *[לא



פ״ב מגילה הלכות זמנים.משנה מגיד
ה ל י  .השנה כאן ויש ,במדרש .ונו׳ ס&רי כ

 המשיח לימוס כפשוסו כונחו ־ואם
:דרכו* את יראה האמת

 קריאתן מל הרג שכונס ליישג נוכל אכן סמגיה אמר
: המגילה קריאת רק ההיוב על יהיה שלא

 עניים לב לשמח אלא ומפוארה גדולה שמחה שם שאין לרעיו. מנות ובשלוח בסעודתו
 האלו האמללים לב שהמשמח .וגרים ואלמנות ויתומים

 לב ולהחיות שפלים רוח להחיות שנאמר לשכינה דומה
 עתידץ הכתובים וכל הנביאים ספרי *כל יח . נדכאים
 היא והרי אסתר ממגילת [ה] הוץ המשיה לימות ליכטל

 ואע״פ לעולם. במלין שאינן פה שבעל תורה של וכהלכות תורה הומשי כהמשה קיימת
הפורים וימי שנאמר יבטלו לא הפורים ימי מעיני. נסתרו וכי הראשונות הצרות נשכחו כי שנאמר יבטל הצרות זכרון שכל

:מזרעם יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו ל« האלה

פורים הלכות על מיימוניות הגהות

הראב״ר השגת
 מכל דכר עמל לא א״א וכו׳. מביאים ספרי *כל

 אפילו אמרו כך אבל למוד. פאיןבו ספר שאין הספרים
 תבמל לא מגילה בהם מלקרוס ספרים שאר יבמלו

:עכ״ל t בצבור מלקרותה

ב ת  לעבדים סורים מתנות לחלפ שנהגו אדם בני ראיתי רש״י לסני אחד תלמיד כ
 ומתנות שנאמד לסי ךכי בעיני קשה הדבר ״והיה ישראל בבית העובדים ולשסחות

 מקיים כאילו בעצמו ומדמה האביונים את נוזל ולשפחות לעבדים הנותן וזה לאביונים
 המתביישים העניים התחילו שמתחלה ולסי ישראל באביוני הנאמרים לאביונים ומתנות
 אן» לתת נהגו אביהן לבתי הילדים להחזיר מניקות עבו״ם ביד שלהן תינוקות לשלוח

 לים צרור לזרוק ממנו טוב רבי ומדברי זה בדבר נוהג רבי ואין ומניקות לשפחוא
 עשו וזהב להם הרביתי וכסף עליהם רבי וקורא לעכו״ם אף נעשה היום שמתנות שמראה

 ופרקו העגל מעשה להן בא המשכן לעבודת והביאו לישראל זהב הקב״ה שהרבה לבעל
 אורחים באו קבלם ישראל אורחים באו אורחים מקבל שהיה לאדם משל הזהב נזמי

ך, זה שוטה שאמר הראשון את אבד קבלם עכו״ם כ ב רכו  רבעו מורי בשם נמצא וכן ד
 להרגילם אסור בכך הרגילו שלא חדשה דבעיר כתב ולפיכך אפרים רבינו בשם ששמע

 עם עכו״ם עניי מפרנסין כדתנן שלום דרכי מפגי הדבר לבטל אין שהרגילו במקום אבל
 דרכי מפני ישראל ככשלום שלומם ושואלים בשביעית ידיהם ומחזיקין וכו׳ ישראל עניי

 אחר מיד יצא לא בבה״כ היושב אבל שבת במוצאי להיות שחל סוריס .ע״כ , שלום
 פורים וביום מגילת וקריאת התפלה אחר עד שם ישאר אלא שבתות מוצאי כבשאר ברכו

באמצע חל סורים אם וכן בעצמו קורא או עמו ומתפללין לו קודאין אלא מביתו יצא לא

 ילד שלעולם והורה הנהיג מהר״ם אבל .בביתו קורא אלא ביתו מפתח יצא לא השבוע
 וחולץ לאבלו חוזר לביתו וכשישוב מגילה מקרא לשמוע ושחרית ערבית הכנסת לבית

 דאין לו דנראה מהר״ם כתב שמחות הלכות ובסוף פ״א אבל בהלכות ועיין מנעליו .
 ערבית •מתפללין פורים בליל פורים. מנהג . אבל בהלכות וע״ש כלל בסורים נוהג אבלות

 שאץ בסדרו עמרם רב כתב כאשר ודלא המגילה את קראו לא שעדיין אע״ס הנסים על
 מעין שאומר יו״ט מכל פורים שנא דמאי מגילה קריאת אדר עד הנסים על אומרים

 מתפלת חלוק ערבית תפלת לעולם מצינו ולא קדשו לא שעדיין אע״פ בערבית המאורע
בזו. מזבירין לעולם אלא יוצר ו  המגילה. וקורין קדיש משלימין ערבית תפלת ולאחר בזו
 סמוך קדוש ואתה אמרה שאסתר לפי קדושה וסדר קדוש ואתה ש״צ מתחיל כך אחר

 ויהי מתחיל הוא שבת מוצאי ואם .מגילה מקרא דרשינן דמיניה יומם אקרא אלהי לפסוק
 אכל לך ויתן פסוקים ואומר .לאומרו שאין כתב ראב״ן אמנם , אחרת כפעם ואומר נועם

; בלילה גאולה שאין לפי אומרים אין לציון ובא
 המגילה וקורא למקומו ס״ת ומחזירין עמלק בויבא וקורין ס״ת ומוציא יוצר מתפלל שחרית

יצא, ומררכי יהודי, איש רם. בקול לומר ונהגו קדושה. וסדר באשרי פותח כן ואחרי
 דעתם יתנו כך שמתוך לזרזם התינוקות לשמח מנהג אלא זה ואין ,מרדכי כי , ליהודים
:ע״כ ,בלילה הגיא אשר לומר ונהגו .כן נוהגין שאין מקומות ויש מגילה מקרא לשמוע

משנה מגיד פ״ג חנוכה הלכות משנה מגיד
ג ״ / כשמלכי שני בבית א פ ו כ י״מ:)לא (דף דר״ה ס״ק וכשאמרו מוחרין ולאמריהם לפניהם אבל עצמן הן אלא ותעגיח במהמדליקין פ׳5 וידוע פשוש הזה המאורע ספר ו

וזהו בעלה ולאמריהס לפניהם אבל ביומן דוקא ופורים חנוכה לענין חענית מגילה בעלה בהון למספד דלא ממכה יומי בכסליו בכ״ה ת״ר כ״א;) בשבת(דף
:באדר בי״ג מתענין שאנו ונצחום חשמונאי ביה מלכות וכשגברה שבהיכל השמנים כל עמאו להיכל יונים שכשנכנסו

«׳ בקריאת שחייב כל ד אלא להדליק בו היה ולא כ״ג של בחותמו מונח שהיה אמד פך אלא מצאו ולא בדקו ממכה בנר חייבות נשים ריב׳׳ל אמר כ״ג.) (שבת שם .ו
 לילות שמנה בו והדליקו נם בו ונעשה אמד יום

 מצוה נ״ח אמרו ושם יו״ע קבעום אחרת לשנה
 כדעת רבינו שדעת ודע .ביתו פתח על להניח

 בהספד אסורים איק ופורים שחנוכה האומר
ותענית

ת“ א י ב ישראל על גזרות גזרו יון כשמלכי שני ב
 הוא פשוע והשאר הנס באותו היו הם שאף
א״כ פעורין שחש״ו מפורש ושם מייבין שהן

:כמגילה היא ^הרי בתורה לעסוק אותם ולא'הניחו דתם ובטלו  מבוארת מימראשם
ואמרו  להיכל ונכנסו ובבנותיהם בממונם ידם ופשטו .ובמצות

 לישראל להם וצר .הטהרות וטמאו פרצות בו ופרצו
 הכהנים חשמונאי בני ונברו והצילם מידם והושיעם אבותינו אלהי עליהם שריחם עד גדול לחץ ולחצום מפניהם מאד

 החורבן עד שנים מאתים על יתר לישראל מלכות וחזרה הכהנים מן מלך והעמידו מידם ישראל והושיעו והרגום הגדולים
 אלא במקדש טהור שמן מצאו ולא להיכל ונכנסו היה כסליו בחדש בכ״ה ואבדום אויביהם על ישראל וכשגברו ב : השני

 והוציאו זיתים שכתשו עד ימים שמונה המערכה נרות ממנו והדליקו בלבד אחד יום אלא להדליק בו היה ולא אחד פך
 והלל שמחה ימי בכסליו כ״ה שתחלתן ימים;האלו שמונת שיהיו הדור שבאותו חכמים התקינו זה ומפני ג טהור: שמן

 הנקראין הן אלו וימים .הנם ולגלות להראות הלילות משמונת ולילה לילה בכל הבתים פתחי על בערב הנרות בהן ^ומדליקין
 שחייב כל ד המגילה: כקריאת סופרים מדברי מצוה בהן הנרות והדלקת הפורים. כימי ותענית בהספד אסורין והן חנוכה

אקב״ו אמ״ה בא״י הן. ואלו ברכות שלש מברך הראשון בלילה אותה 'והמדליק חנוכה נר בהדלקת חייב המגילה בקריאת
להדליק היפו: סי׳ מור ג : שס סמ׳ג פרטא סי׳ מור ב :ה׳ דרננן עשין סמ״ג הרע סי׳ מור א

משנה לחם
 משוס סעסא לאו התם דדילמא ודחו מיקל ורשב״ג ר״מ משום שאמר יעקב ר׳ דברי

 אדעסא ליה דיהיב הוא דפורים דאדעחא אלא הוי גזלן הבית בעל דעת על דמעביר
 ואסיקו אוסר ב״א ר״ש דסניא ר"מ הא אלא לומר וחזרו ליה יהיב לא אחרינא דעידי

 להלכות להו ומשמע הוי גזלן בעה״ב דעת על דהמעביר ברייתא ר״מ דסבר מההיא
 מעיקרא דקאמר דמאי מילתא איגלאי א״כ הכי ר״מ סבר דמסקנא דכיון ז״ל ולהרא״ש

ט׳ רשאי העני ואין  דפוריס דאדעתא המם דילמא בגמרא דאדחו ודחיה פעסא מהך ו
ט׳  דלית כיון הוי גזלן בעה״ב דעת על דמעביר מפום דמעמא כיון וא״כ קמה לא ו

תיה הלכמא  בהלכות כתבו לא ולהכי הוי עעמא חד דכולא דמגבת דההיא ה״ה בהא טו
 גורסים דיש כתב ז״ל ירוחם רבינו אבל .רשאי העני דאין ההיא האומנין אס השוכר <פ׳

 דהלכתא ודאי דכן וכיון ר״ע משום שאסר ר״מ דברי וכו׳ רשאי העני דאין בההיא
 משום התם דדילמא דחיה ההיא זה ולפי מסבירו כר״ע קי״ל דהא ברייתא כההיא

ט׳ דאדעמא  הבית בעל דעת על מעביר משום הוי לא ברייתא דההיא וסעמא לה קמה ו
א וכן הוי סלן  רצועה מהם ליקח רשאין העני דאין ההיא שהביא ז״ל המור דעת מ

ה: כדעת הוא זה הזכיר שלא ז״ל רביט ודעת .וכו׳ ה״
ט׳ הנביאים ספרי כל  הספרים מכל דבר יבטל] [לא ז״ל הראביד ע״ז השיג .ו

/ למוד ט שאין ספר שאין ו כ שר״ל ז״ל רבינו בדברי הבין שהוא כונסו נראה ו

 ואמר דליתיה וכמאן הדברים מן לדבר מהם לומדים לגמרי.ואין ימבמלו הנביאים שספרי
 וא״כ הרבה. דברים ממנו לומדים אנו מהם וספר ספר כל שהרי כן הדבר שאין

 הכוונה דאין אמר לכך (לסודין בו שאין ספר שאין אמרו וזה ,הדינים אותם ימבמלו
 שעה בכל בהם קוראים שאין אע"פ אלא יהיו קיימים אלא שיגנזו ז״ל רבינו כמ״ש

: קורין אסהר במגילת מ״מ רחוק עת לשום אלא
 מענית מגילת במלה לא דר״ה בפ״ק וכשאמרו ה״ה כסב .וכו׳ שני בבית א (£*ג

 והלכמא אמרו י״ס:) (דף דר״ה פ״ק .וכו׳ ופורים חנוכה לענין
 בשאר כאן ופורים בחנוכה כאן ל״ק אהלכתא הלכסא קשיא במלה לא ;הלכתא בטלה

 א״כ דוקא ביומייהו ר״ל ושרים בחנוכה בטלה דלא ז״ל רבינו דעת לפי וא״ס • יומי
 ודקאמר ולאחריהם לפניהם הוא בטלה דקאמר ומאי ופורים בחנוכה ואידי אידי לימא

 בין ביומייהו בין לגמרי הוי דבטלה משני מינה דעדיפא וי״ל . ביומייהו היינו בסלה לא
 לגמרא לה דקים דמילסא קושסא דמחרן הוא דגמרא דסתמא ועוד ולאחריהם לפניהם

בסלה: יומי ובשאר בטלה לא ופורים דבחנוכה
ק ד לי ד מ ה  בירך ולא אותה הרואה וכל ט׳ ברכות ג׳ מברך הראשון בלילה אומה ו

 ולא אומה הרואה בה ואמרו מבוארת מימרא ז״ל ה״ה כתב שהים. מברך
רך*. ן בדבריו ט״ס שיש לי ונראה בי רי צ ק  מברך אומה הרואה וכל בה ואמרו להגיה ו

כלומר : דופק שום נלא נמוג מחוקנת ספרינו וגי׳ וויניציא נדמוס הגי' *כ״ה
מיימוניות הגהות

אסתר מגילת אף אמר ר״ל יסף ולא גרול קול טעטא מה ליבטל עתידין אינן תורה סדריוה׳ ליבטל עתידים והנתוגיס הנביאים אמר ד״י לקיש וריש יוחנן ר׳ נרסינן ירושלמי !ה]
והלכות


